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 تحوّل انديشه ھاى كالمى و فلسفى در عھد موحدين

  )1(محمدرضا پاك 

  12 فصلنامه تاریخ اسالم ، شماره:  منبع

 ...................................................................................................................  

در حالى كه مسیحیان آندلس در كنار صلیبیان تھاجمى گسترده علیه مسلمانان را آغاز مى كردند و خالفت 

موحدين بر پايه , عباسى به دنبال مھار جريان تشیع و سامان دادن امور غرب در جھت مصالح مذھب تسنن بود

دو قرن مناقشه در عرصه انديشه ھاى فلسفى و كالمى به نتیجه اى ارزشمند در . مھدويت بر مغرب مسلط شدند

ھر چند نفوذ نظريات فلسفى ابن رشد در غرب مسیحى با عكس العمل شديد كلیسا . دوره موحدين انجامید

ط و تركیب انديشه ھاى فلسفى و التقا, تلفیق. اما متكلمان مسیحى از كالم غزالى استقبال كردند; مواجه شد

  .كالمى از مشخصه ھاى بارز دوره موحدين است

َرت: واژه ھاى كلیدى   .ابن رشد, متكلمان مسیحى, دولت موحدين, غزالى, ابن توم

  )ق668ق ـ 515(نگاھى كوتاه به دولت موحدين 

غرب جھان اسالم  دولت موحدين از جمله دولت ھاى بزرگ اسالمى است كه به دست علماى دينى بربر در

از آن به عنوان دولت متعصب , به ويژه قبیله مصموده قرار گرفت, سیس شد و مورد استقبال قبائل بزرگ بربر…تا

بنیانگذار و چھره شاخص اين دولت يك بربر متعصب و فارغ التحصیل مدارس نظامیه بغداد و . دينى ياد كرده اند

  .به نام محمدبن تومرت بود, شیفته غزالى

در قالب امر به , دولت موحدين نتیجه حركت گسترده او. نھفته است, در ظھور ابن تومرت, ور دولت موحدينظھ

فعالیت ھاى فرھنگى و سیاسى ابن تومرت ) 2.(معروف و نھى از منكر علیه دولت مرابطان در مغرب بوده است

ن تومرت كارھاى دولت على بن با ظھور مھدى اب: مورخان مى نويسند. اوضاع دولت مرابطى را مضطرب نمود

چگونگى ظھور و ) 4))(تحوالت فلسفى ـ كالمى دوره مرابطین((در مقاله ) 3.(يوسف خلیفه مرابطى پريشان شد

ايجاد جنبش فراگیر در ) 5(,سرانجام مبارزات ابن تومرت و شاگرد او عبدالموئمن. افول دولت مرابطین ذكر شد

از ھمین نقطه بود كه ابن تومرت چندين , در شھر تینملل قرار داشت مركز اين جنبش. سراسر مغرب اقصى بود

  )6.(عملیات جنگى را جھت سرنگونى مرابطان ھدايت كرد

اين پیروزى پیروان ابن تومرت ) 7.(بود كه منجر به شكست مرابطان شد) ق524(اولین نبرد او با مرابطان نبرد بحیره 

و بدين ترتیب جماعت ) 8(د را در تشكیالت بسیار منظمى سازمان داداو پیروان خو. را در اطراف او منسجم ساخت

. را به وجود آورد, ھماھنگ پويا و نیرومندى را كه آماده انجام دادن ھر كارى در راه به ثمر رساندن اھداف او بودند

  )9.(قمرى وقفه اى در حركت موحدان ايجاد نشود 526اين وضعیت باعث شد كه با مرگ او به سال 

  

و ) 10(بیعت عمومى كردند و او كار جنگ با مرابطان را ادامه داد, ماعت متحد موحدان با عبدالموئمن بن علىج

پايتخت , قمرى فاس 541در محرم , سرانجام در طى يك دوره جنگ ھاى طوالنى كه چندين سال طول كشید

رت خود را تا مغرب اوسط و مغرب ادنى و دامنه قد, به تدريج موحدان, به دنبال اين پیروزى) 11.(مرابطان سقوط كرد
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  .بخش وسیعى از آندلس گسترش دادند

او با شورش ھاى متعدد داخلى و تحرك . داد, سال حكومت جاى خود را به ابويعقوب يوسف 34پس از , عبدالموئمن

 موحدين در سراسر دوره حكومت خود با دولت ھاى مسیحى. نیروھاى مسیحى در شمال آندلس روبه رو شد

اين دولت ھا چند دھه بود كه فعالیت ھاى وسیعى را براى تصرف سرزمین ھاى . شمال اسپانیا در جنگ بودند

َك. آغاز كرده بودند, اسالمى قمرى نام  591به سال ) ) Alarcosاز جمله شاخص ترين اين جنگ ھا بايد از جنگ االئَر

باش مقارن با پیروزى صالح الدين بر نیروھاى اين جنگ تقري. كه با شكست فاحش مسیحیان ھمراه بود) 12(برد

. در دوره موحدان يكپارچگى و وحدت سیاسى مغرب و آندلس محفوظ ماند. بود) ق 583(صلیبى و رھاسازى قدس 

  .اين امر شكوفايى و پیشرفت گسترده اى در زمینه فرھنگ و تمدن به بار آورد

كه از سال ھا پیش در عرصه , ادى از قبیله بنى مرينبه دست افر, دولت موحدان بعد از يك قرن و نیم حكومت

در . سقوط كرد, قمرى  667آخرين امیر موحدى در سال , با قتل ابن دبوس) 13(,ظاھر شده بودند, سیاست مغرب

در زمان ) 14.(به طور موروثى حكومت كردند, تن از امراى موحدى كه از نسل عبدالموئمن بودند 14اين مدت 

  . ى از شھرھاى قلمرو آنان خطبه به نام عباسیان خوانده مى شدموحدان در بسیار

  غزالى و مغرب

مرحله مھمى در تعامل و تنازع میان فقه مالكى و نظام اعتقادى فقھاى اين , آنچه در دوره مرابطین اتفاق افتاد

; الك پیروز شدنددر اين نزاع متعصبان فقه و مذھب م. مذھب با كالم غزالى و گرايش ھاى فلسفى ابن باجه بود

طرفداران نیرومندى در مغرب و اندلس پیدا كرد , اما كالم غزالى با وجود شكستى كه در دوره مرابطین عائد آن شد

رقیب ديگرى را كه مرابطین براى ھمیشه از . و امواج گسترده اى در حمايت از انديشه كالمى غزالى به وجود آمد

مرابطین مراكز مھمى . انديشه ھاى تشیع بود, ازگشت آن را از بین بردندصحنه مغرب بیرون راندند و زمینه ھاى ب

بته و اطراف . كه چنین امكانى در آن ھا وجود داشت را ويران ساختند َ تخريب مھديه و سركوب قبیله برغواطه در س

باجه و فرارى شدن  با قتل ابن. آن و تارومار ساختن بقاياى شیعه در فاس از جمله اقدامات آن ھا در اين زمینه بود

  .اصحاب او انديشه گرايش به فلسفه آزاد در صحنه رقابت افكار در غرب اسالمى تضعیف شد

بدينسان تنھا ديدگاه ھاى اعتقادى فقھاى مالكى در كنار دولت متزلزل مرابطى در برابر انديشه ھاى غزالى كه در 

غزالى كه در پى . مغرب و آندلس باقى ماندند در صحنه بحث ھاى كالمى, آن جا به صورت آتش زير خاكستر بود

ّد حوادث مغرب بود, تغییر سیاست دولت مرابطین نتوانست در مغرب حضور يابد ھنگامى كه خبر . ھمچنان مترص

در جلسات درس او ھمواره ) 15.(براى سرنگونى مرابطین دعا كرد; سوختن كتاب ھاى او در قرطبه را براى او آوردند

در كار تعلیم , بدون چشم داشت سیاسى در مورد آينده مغرب, غزالى. مغرب مشغول تحصیل بودندافرادى از ديار 

غزالى در يكى از جلسات درس خود از او . از چھره ھاى شاخص دانشجويان درس وى ابن تومرت بود. اين افراد نبود

ود تا برنامه ھاى خود را كه مرابطین اين نشان مى دھد كه غزالى در صدد ب) 16.(به عنوان امید آينده مغرب نام برد

در ھمین , ابن تومرت. عملى سازد, در آن بالد, را به دست ابن تومرت, مانع ازاجراى آن در مغرب شده بودند

ّج انديشه كالمى غزالى باشد   )17.(افتاد, جلسات درسى غزالى به فكر براندازى مرابطین و تشكیل دولتى كه مرو

  ل مسیحىورود افكارغزالى به محاف

به . نفوذ چشمگیر غزالى در غرب از دوره مرابطان و به ويژه در دوره موحدان عامل بسیارى از حوادث در آن جا بود

, اين نفوذ كه بسیار وسیع و عمیق بود. چھارچوبى براى رخدادھايى در انديشه مغرب شد, عبارتى افكار غزالى

زھاى غرب اسالمى گذشت و در رخدادھاى فكرى غرب از مر. مرزھاى زمانى و مكانى گسترده اى پیدا كرد
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زيرا بسیارى از آثار كالمى او در اوايل دوره موحدان ترجمه ; به طور غیر مستقیم آثار خود را ظاھر نمود, مسیحى

مقاصد , )م.1181د )) (D.D.Gonzalezدو منجو گنزالس. شده و در اختیار متكلمان مسیحى قرار گرفته بود

مانند اكثر غربیان , كه معاصر غزالى بود, )م1151د )) (Gondisalviگوندى سالوى) 18.(ا ترجمه كرداو ر, الفالسفھئ

او از گروه مترجمانى بود كه در . غزالى را نماينده فلسفه ھاى مشائى از نوع فارابى و ابن سینا مى دانست

  )19.(را ترجمه كردند بسیارى از آثار غزالى, ))Raymond de savetatطلیطله به تشويق ريمون سوتا

در انداخت دست مايه خوبى براى متكلمان مسیحى شد و افكار كالمى ) 20(طرحى كه او در مبارزه با فلسفه آزاد

شاگرد . غزالى ابزار الزم براى مبارزه با موج سوم ھلنیسم در شرق و غرب جھان را فراھم ساخت

در كتاب خنجر ) م1284م ـ  1230) ( (R.Martiniارتینىرايموند م, )م1274 -م 225) ( Thomas) d'Aquinآكوئینى

  )21.(در محكومیت ابن رشديان التینى استفاده كرد, االيمان با استناد به حجج غزالى علیه مشائین

اھمیت كار غزالى در ارتباط با ظھور دولتى كه بر مبانى دين اسالم تعصب مى ورزيد ھنگامى روشن مى شود كه 

ھمزمان با سقوط دولت . مان مسیحى به شعاير و عقايد و مبانى فكرى اسالم توجه كنیمبه ھجوم گسترده متكل

انبوھى از متكلمان مسیحى با . عرصه منازعات كالمى علماى مسیحى و يھودى و مسلمان شد, غرب, مرابطین

سیسكن به متكلمان فران. نوشتند) 22(علماى كالم اسالمى به منازعه برخاستند و كتبى در رد مبانى اسالم

, دومینكن ھا به بلغارستان) 23.(پنج نفر از آن ھا در اين راه جان باختند, میالدى 1220به سال . مغرب ھجوم آوردند

را ] مبلغان دائم السفر[ قمرى جمعیت جوالین 648میالدى ـ  1250در سال , پاپ) 24.(رومانى و شرق ھجوم بردند

س العملى بود در برابر ھجوم كالمى مسلمانان كه در طى عك, اين حركت جھان مسیحیت) 25.(سیس كرد…تا

. مسلمان را براى گسترش اسالم به غرب گسیل مى داشت, امواج انبوھى از متكلمان و علماى دينى, چند قرن

) 1235 -م  1316م )) (R.Lulioنقطه عطف اين مقابله مسیحى در كار يكى از اولین بنیانگذاران شرق شناسى لول

از راه شناخت و ھضم معارف اسالمى , او بود كه بر ھجوم علیه فالسفه و متكلمان مسلمان. آغاز شد از طلیطله, 

. وسايل جنگى براى ترويج دين مسیح بى فايده است, بعد از شكست جنگ ھاى صلیبى, تصريح كرد و معتقد شد

  )26.(او نخستین اروپايى بود كه مطالعات شرقى را تشويق كرد

  كالم مسیحى و يھودى با كالم اسالمىبرخورد و التقاط 

در دوره موحدين نخستین رويارويى ھاى جدى بین كالم و فلسفه اسالمى با انديشه مسیحى و يھودى صورت 

غزالى و ابن , التقاطى در انديشه يھودى و مسیحى با آثار فالسفه و متكلمان بزرگ اسالم چون ابن سینا. گرفت

) 27.(الوى از متون غزالى براى تعديل فلسفه ابن سینا استفاده كردچنان كه گوندى س. رشد صورت گرفت

در مدرسه . در بسیارى از موارد يھود رابطه اين شناخت بودند. مسیحیان خود را ملزم به شناخت اسالم ديدند

) 28(,ارابواسحاق بن ابراھیم الفخ, طبیب. بزرگ طلیطله بسیارى از اين يھوديان در كار اين ارتباط فرھنگى بودند

تلفیق و تركیب و التقاطى ) 29.(يوحنا ابن داود اسپانى يھودى منتصر و يوحنا اشبیلى از اين گونه دانشمندان بودند

ا ّ متكلمان در مورد ھر سه , اين اوضاع ايجاب مى كرد, با گرايش نو افالطونى به وجود آمد… بین انديشه ھاى مش

  .دين اطالعات كالمى داشته باشند

ّب موحد كه به ظاھر اسالم آورده , متكلمانى مانند موسى بن میمون, باعث شد, نسبت به يھود ونصارا, ينتعص

پیدايش متكلمانِ سه دينى از شاخصه ھاى عصر موحدين . در مبانى كالمى سه دين تبحر پیدا كنند, بودند

ھاى كالمى مسلمانان با يھود  ثیر انديشه…از تعامل و اختالف و تا, الحايرين  موسى بن میمون در دالله) 30.(است

اشاره دارد و كالم زمان خود در آندلس را كالم عقلى و , او از ورود فلسفه به دين يھود. سخن گفته است, و نصارا

  )31.(فلسفى شده مى داند
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  امید آينده مغرب, ابن تومرت

او در . ادگاه خود بازگشتبه ز,قمرى براى فراگیرى علم به شرق سفر كرده بود 501محمد بن تومرت كه به سال 

او از جمله افرادى ) 32.(جزو شاگردان برجسته غزالى بود و روابط بسیار صمیمى با غزالى داشت, نظامیه بغداد

كه گسترش نفوذ انديشه اشعرى به روايت غزالى و مقابله با تشیع و , بود كه سیاست واقعى مدارس نظامیه

  .محقّق ساخت, اسالمحمايت از مذھب تسنن بود را در غرب جھان 

ابن خلدون مى . قمرى وارد مغرب شد 514به سال , ابن تومرت بعد از يك دوره چھارده ساله دورى از وطنش

  :نويسد

  )33.(به مغرب بازگشت, ابن تومرت در حالى كه دريايى از علم بود

انديشه , موريت داشت…قیقت او ماولى در ح. وبا امر به معروف و نھى از منكر مردم را به فقه مالك وقرآن فرا خواند

ابن تومرت در گسترش مذھب ) 34.(رايج و حاكم سازد, در چھار چوب مذھب اشعرى را در مغرب, ويلى غزالى…تا

) 35(او بااستفاده از قدرت دولتى مردم را وادار كرد تا طبق انديشه اشعرى. اشعرى نقش بسیار مھمى را ايفا كرد

  .فكر كنند

و از ) 36(صاحب بالد افريقیه مالقات كرد, اى ورود به غرب با يحیى بن تمیم بن معز بن باديسابن تومرت در ابتد

سپس از شھرى به شھر ديگر به امر به معروف و نھى از منكر پرداخت و چنان مشھور شد . حمايت او برخوردار شد

طین با مالك بن وھیب كه بر مطالب كه دولت مرابطین او را احضار كرد و ابن تومرت در میان جمعى از فقیھان مراب

امیر على بن يوسف را به قتل ابن , مالك. فلسفى تسلط داشت در حضور على بن يوسف بن تاشفین مناظره نمود

  )37.(شورشى بزرگ به پا خواھد شد, و به او ھشدار داد اگر ابن تومرت وارد قبايل مصامده شود, تومرت فراخواند

  و شرع و مخالفت با اصل اجتھادطرح تاويل و رابطه بین عقل 

ويل …نوعى از تا, او براى نجات انديشه در مغرب وآندلس از اوضاع آشفته اى كه فقھاى مرابطین ايجاد كرده بودند

, در فھم نصوص و آيات قرآنى را مطرح كرد و مرابطین را كه ھرگونه بحث درباره نصوص و آيات را نفى مى كردند

راه حصول معرفت را توحید مبتنى بر عقل ; )38(وحید آن ھا را مخدوش دانستمجسمه و مشبذھه نامید و ت

نقش عقل را در حوزه شرع محدود كرد و تنھا شناخت عقايد مبتنى بر عقل را توصیه نمود و براى پايان ; دانست

عارضه بین عدم م, دادن به اضطراب ناشى از مقابله بین عقل و شرع كه در محافل فكرى آندلس و مغرب حاكم بود

  :مراكشى مى نويسد. عقل و شرع را مطرح ساخت

در (در عقايد او رگه ھايى از انديشه ھاى معتزله . عقايد خود را در كتابى به نام اعز ما يطلب گرد آورد, ابن تومرت

  )39.(و عقايد ابن حزم نیز به چشم مى خورد) له نفى صفات وتنزيه مطلق…مسا

لیف كرد كه نقش …بسیارى از كتاب ھاى خود را به زبان بربرى تا. لیف كرد…ده تااو كتابى در توحید به نام مرش

كتابى به نام امامت و كتابى به نام قواعد نیز به زبان عربى و بربرى ) 40.(زيادى در جذب قلوب عموم مردم داشت

  .نوشت

افكارى نو , ر چوب انديشه اشعرىاو با توجه به زمینه عقائد و آرايى كه در منطقه وجود داشت در چھا, با اين وصف

  .در مغرب ارائه داد كه زمینه ھاى سقوط دولت دينى مرابطین فراھم گرديد

گام بلندى را در راه گرايش به عقل برداشت و آن را به حوزه شرع ھم , او ضمن پذيرش كالم عقلى شده غزالى

ّى داد او . احاديث مخالف با عقل را كنار گذاشتدر زمینه فقه ھم دست به اصالحاتى زد و , در اين راستا. تسر

مجموعه اى به ترتیب ابواب فقه تھیه كرده و از رجوع به اقوال , دستور داد از احاديث صحیح مسلم و فقه مالك

در زمینه مطالعات , فقیھان گذشته در مسائل فقھى خوددارى كنند و تنھا مراجعه به قرآن و احاديث درست را
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صل اجتھاد مخالفت كرد وبدين شكل از نفوذ فقھا كاست وشیوه فروعى آن ھا را مورد فقھى مجاز شمرد و با ا

اصحاب وياران خود را به شكل خاصى سازماندھى كرد و مانع , له شورا…او با اھمیت دادن به مسا. انتقاد قرار داد

فرزندان . لكى كاستعبدالموئمن در ادامه سیاست او از نفوذ فقھاى ما) 41.(از تمركز قدرت دردست فقھا شد

ّب مى ورزيد تعقیب كردند و علیه او وارد عمل شدند بدينسان ابن . عبدالموئمن ھر كس را كه به مذھب مالك تعص

بحران عقیدتى فرھنگى در مغرب و , تومرت با تشكیل دولتى نیرومند كه پايه ھاى عقیدتى مستحكمى داشت

  .ادآندلس را به طور موقت به سود انديشه خود خاتمه د

ّه   امامت و مھدويت خاص

سازمان رھبرى موحدين بسیار . از نكات شاخص انديشه كالمى ابن تومرت ارائه الگويى التقاطى در امامت بود

او براى وحدت بخشیدن به ياران خود از الگوى . مھدويت بود, نقطه محورى اين سازمان. منسجم و گسترده بود

او ضمن اين . و حتى گامى فراتر از آن ھا برداشت. در مغرب پیروى كردموفق بنیانگذاران دولت ادريسى و فاطمى 

ّه نمود وخود را مھدى , ) 42(رساند) ع(كه نسبِ خود را به امام على بن ابى طالب  ادعاى عصمت و مھدويت خاص

ا براى او چیزى از تشیع را در بین عقايد خود مخفى داشت ولى آن ر: مراكشى اشاره مى كند. آخر الزمان نامید

اين نشان مى دھد او ) 43.(كید ورزيد…در عین حال او بر حقّانیت خلفاى راشدين تا. عامه مردم اظھار نمى كرد

چون بذر مھدويت از سال ھاپیش در مغرب وجود . تنھا در پى استفاده سیاسى از انديشه مھدويت بوده است

بھترين استفاده را از آن نمود و از باالترين پتانسیل , داشت و او بدون اين كه اعتقادى به مبانى تشیع داشته باشد

از , حتى از دولت شیعى فاطمى كه خوداز اولین مروجان مھدويت در مغرب بودند; موجود مھدويت استفاده كرد

ّخ بزرگى چون ذھبى . برد, مھدويت بھره بیش ترى جھت سامان دادن به حكومت خود  748د (به ويژه آن كه مور

  )44.(عاى مھدويت او ادعاى اجماع كرده استبر كذب اد, )ق

  رواج علم كالم

ابن تومرت مرابطین را به دلیل مخالفت با انديشه ھاى كالمى غزالى به جمود بر ظواھر محكوم كرد و علم كالم و 

ن ھا ويل آيات فرا خواند و آ…او اصحاب خود را به تا. اعتقادات را رواج داد و باعث رشد و گسترش كالم در غرب شد

  :مراكشى مى نويسد) 45.(را به قرائت آياتى سفارش كرد كه مشتمل بر معرفت خدا و قضا و قدر باشد

و مرابطین را ) 46(ابن تومرت آن ھا را موحدين نامید, به دلیل خوض اصحابش در علم كالم و بحث در مورد اعتقادات

  )47.(منحرف از توحید دانست

  .د خود را عقايد درست اسالمى دانستوى عقايد آن ھا را نفى كرد و عقاي

  :مراكشى مى نويسد

  )48.(اصحاب او بیش تر از ھر كس در اين زمان در مورد مسائل اعتقادى وارد شدند وبه آن پا فشارى كردند

يك انقالب كالمى براى دفاعى , اين گرايش فزاينده اھل سنت مغرب به كالم نشان مى دھد كه حركت ابن تومرت

, اھل سنت و متكلمان را يكى دانسته و از آن ھا با عنوان متكلمون, ابن خلدون, مورخ مغربى. بود جديد از تسنن

در سراسر مغرب از محبوبیت برخوردار شد و در , انديشه و كتب غزالى, با اقدامات ابن تومرت) 49.(ياد كرده است

  .مورد استفاده قرار گرفتجامع قرويین در فاس و جامع زيتونه در تونس و ديگر مراكز علمى مغرب 

و شاگرد او ) ق 489د (مانند مرادى , در اين دوره از افراد اندكى. در دوره مرابطین علم كالم توفیق چندانى پیدا نكرد

اما در دوره موحدين علم اعتقادات شكوفا شد و ) 50(نام برده اند) ق 520د( , يوسف بن موسى الضرير سرقسطى

ابوعمرو عثمان بن عبدهللا , از جمله متكلمان بزرگ. ذھب و كالم اشعرى پديد آمدندمتكلمان بزرگى در زمینه م
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البرھانیه فى المذھب االشعرى را نوشت   امام اھل مغرب در اعتقادات بود كه كتاب العقیده, )ق 564د (السداجى 

قابل ذكر , در كالم بود كه مدرس و امام) ق 596د ) (ابن الكتانى(و نیز محمدبن عبدالكريم الفندالوى الفاسى 

  )51.(است

  گرايش موحدان به كالم و فلسفه

اھل علم را از اطراف بالد فراخواند و آن ھا را به دو , بنابه سیره او, )ق 588د (عبدالموئمن , جانشین ابن تومرت

ادات مشغول و براى آن ھا شھريه مقرر نمود و به علم اعتق) 52(الحضر تقسیم كرد  الموحدين و طلبه  قسم طلبه

  . از جمله افرادى كه به مراكش فرا خواند ابن رشد بود. ساخت

به فلسفه و علوم روى آورد , )ق 508د (اولین خلیفه موحدى ابويعقوب يوسف بن عبد الموئمن , بعد از عبدالموئمن

. رى كننداو دستور داد ھمه كتب فلسفى را جمع آو. و گروھى از دانشمندان و فالسفه در نزد او جمع شدند

  :مراكشى مى نويسد

  )53.(براى او كتاب جمع شد, كتاب جمع كرد, )ق 386د (به اندازه اى كه حكم المستنصر اموى 

میالدى به تصرف  1085كه از سال , باعث شد آن ھا به طلیطله, در مورد يھود و نصارا, دستور عبدالموئمن موحدى

مركز نشر فرھنگ عربى , ر مدت كوتاھى در زمان الفونس ھفتمفرار كردند و طلیطله د, الفونس ششم در آمده بود

قمرى آن جا را تصرف  558عبدالموئمن در . در قرطبه نیز وضع به ھمین ترتیب بود. ويھودى در سراسر اسپانیا شد

  .كرد

عبدالموئمن و امراى موحدى پس از وى جلسات مرتب و پر بار علمى داشته اند وخود مسائل علمى را مطرح مى 

رسم بر اين بود كه در آغاز ھر جلسه يك حزب از قرآن قرائت مى شد و سپس چند حديث ذكر مى شد و آن . كردند

يوسف بن عبدالمومن خود از عالقه مندان به . گاه نوشته ھا واعتقادات ابن تومرت را به زبان عربى مى خواندند

ابن طفیل و ابن رشد و شاگردان آن ھا از نقاط  حمايت امراى موحدى از). 54(فلسفه و به فراگیرى آن مشغول بود

  .درخشان اين دولت در عرصه فرھنگ است

  شريعت محمدى و منع فلسفه

كار استاد , )ق 580د (ابويعقوب , طبیب مخصوص دومین خلیفه موحدين, )ق 581د (فیلسوف ذوالفنون ابن طفیل 

ابن طفیل با نوشتن رساله حىّبن ) 55.(اھتمام ورزيداو در جمع بین حكمت وشريعت . خود ابن باجه را دنبال كرد

انديشه ھماھنگى وجمع بین حكمت و شريعت را در قالب داستانى مطرح كرد و چگونگى اتصال نفس , يقظان

  :او مى نويسد. بشرى با عقل فعال را تبیین كرد

ّ بن يقظان و سالمان و ابسال كه شیخ ابوعلى ياد كرده است را براى ت و شرح خواھم داد وبا عقايد من شرح حى

  )56.(روزگار خود آن ھا را مىآمیزم

اين . ابن سینا و انديشه ھاى فیثاغورى و افالطونى را ارائه نمود, او در اين داستان آموزه ھايى از فلسفه ارسطو

يشه را ابن طفیل در اين داستان آزادى عقل واند. رساله داراى يك مقدمه تاريخى در نقد فلسفه در آندلس است

. در عناصر اساسى داستان او جزيره اول كنايه از جزيره عقل وآزادى عقلى است. عامل رشد انسانى دانست

در احاطه اساطیر و خرافات است و مردم آن داراى فطرت ناقص و در جھل و بى خبرى به سر مى , جزيره دوم

تدين عاقل است و سالمان مردِ دينى است كه ابسال رمز انسان م. كنايه از جامعه آندلس است, اين جزيره, بردند

ّ بن يقظان. به ظاھر دين اكتفا كرده است استقرار ابسال در كنار او . ھمان عقل كارآمد و بیدار و زنده است, حى

او نظريه معرفت . گوياى استقرار حقیقت دينى در كنار حقیقت عقلى و استقالل حقیقت عقلى از وحى است
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) 57.(حقیقت عقلى مورد انتقاد قرار داد و او را به تذبذب بین عوام وخواص متھم ساخت غزالى را به علت انكار

  .تقسیم مردم به عوام و خواص از وجوه انديشه ابن طفیل است

او با تقسیم مردم به دو دسته عوام وخواص اذعان مى كند كه ھنوز انديشه فلسفى در آندلس در حد محافل 

اضطراب سیاسى و شريعت محمدى را مانع ورود انديشه , او در اين رساله. تدولتى و خصوصى باقى مانده اس

على رغم جايگاھى كه ابن طفیل در دولت موحدين داشت و در ) 58.(فلسفى محض به آندلس دانسته است

ديدگاه ھاى او راجع به اھمیت عقل و گرايش به فلسفه خوشايند فقھا و ; جھت مصالح آن ھا كار مى كرد اما

ان واقع نشد و در اثر اتھامى دچار محنت طوالنى شد و نتوانست فعالیت ھاى علمى خود را به طور عادى متكلم

او متھم به قتل يوسف بن عبدالموئمن خلیفه موحدى گرديد و تا آخر عمر در منزل خود در تاجله زندانى . انجام دھد

  )59.(شد

  ابن رشد و موحدان

مان نقش براى موحدان بودند كه مالك بن وھیب براى دولت مرابطان انجام و ابن رشد در صدد ايفاى ھ, ابن طفیل

ابن رشد وظیفه ارائه آرمان عقیدتى مناسب با مبانى فكرى ابن تومرت براى دولت موحدين را به , در آغاز كار. داد

  )60)).(ابن رشد كتابى در شرح عقايد ابن تومرت نوشته بود كه امروز در دسترس نیست. ((عھده داشت

ارزش . ابن رشد تا حدودى نقش اعتبار بخشى به فعالیت ھاى دولت مرابطان را نیز داشته است, در مقام يك فقیه

از جمله اين فتاوى در مورد . فقھى خانواده ابن رشد در اقتصاد و سیاست دول اسالمى بسیار چشمگیر بوده است

با ) 61.(نطقه غرب و حوزه درياى مديترانه افزايش داددينار مرابطى است كه اعتبار دينار مرابطى را در تجارت م

او در كتاب الضرورى فى السیاسه از ; ابن رشد ھمواره در موضع انتقاد از وضع موجود قرار داشت, وجود اين

) شھوت(مرابطین به عنوان نمونه دولتى ياد مى كند كه از مدينه با سیاست شرعى و قانونى به مدينه كرامیه 

  )63.(ستايش مى كند, و دولت موحدين را به دلیل پاىبندى به مبانى سیاست شرعى و قانونى) 62(گرايیدند

نكته قابل توجه در مورد ارتباط خاندان ابن رشد با دولت مرابطین و موحدين اين است كه ھر دو دولت از آن ھا بھره 

شورش علیه مرابطان در قرطبه كه توسط  پدر او در. گرفتند و در عین حال به شدت مورد انتقاد آن ھا قرار گرفتند

او از فعاالن سیاسى و از فقھاى مورد اعتماد دربار مرابطى ) 64.(حضور داشت, به شدت سركوب شد, ابن غانیه

بان دربار دو خلیفه بزرگ موحدى و سال ھا در مقام قضاوت قرطبه و اشبیلیه خدمت مى كرد. بود ّ   .ابن رشد از مقر

  ابن طفیل و ابن رشد

او . ابن طفیل شاگرد خود را در مسیرى ھدايت كرد كه بتواند پاسخى مناسب در مورد رابطه عقل و شرع ارائه دھد

ّ بن يقظان , چون براى سامان دادن مبانى اين عقلگرايى; كید كرده بود…بر اھمیت عقل تا, كه در داستان حى

را براى ارائه ترجمه و تلخیص جديدى از ) ق 595د (شاگرد خود ابن رشد . نگرش جديدى به ارسطو مورد نیاز بود

 578در , ابن رشد. ابن رشد با تلخیص و شرح مجموعه آثار ارسطو اين كار را محقّق ساخت.آثارارسطو تشويق كرد

در . به مراكش آمد و به عنوان طبیب مخصوص دربار در نزد او تقرب يافت, توسط پدر منصور خلیفه موحدى, قمرى

او در سا ل ) 65.(بر اساس مشورت با ابن طفیل از او خواست كه كتب ارسطو را شرح كند, رھمین اوقات منصو

را نیز در اين دوران تلخیص , ابن رشد مجموعه اى از كتاب ھاى جالینوس. قمرى اين كار را به اتمام رساند 586

ورقه  150به نام جوامع با  خالصه كتاب ھاى ارسطو توسط ابن رشد را در يك كتاب: مى نويسد, مراكشى) 66.(كرد

والعالم و رساله كون و فساد و كتاب االثار العلويه و … در اين مجموعه كتاب سمع الكیان وكتاب السما. ديده است

كتاب الحس والمحسوس وجود داشته است كه ابن رشد آن ھا را تلخیص و آن را به طور مبسوط در چھار جلد 
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  :فاخورى مى نويسد. ى تام به دست آورداو در اين راه موفقیت) 67.(شرح كرد

ّا ساخته  او نخستین فیلسوف اسالم است كه به خوبى منظور ارسطو را دريافته واز عناصر افالطونى پاك و مصف

  )68.(است

باعث شد مسلمانان براى ھمیشه در اردوگاه ارسطو , گذشته از آثار نزديك آن, گرايش مطلق ابن رشد به ارسطو

  .قرار گیرند

  اى ابن رشدفتو

او با طرد ديدگاه ھاى متكلمان و فقیھان در مورد عقل و شرع راه حلى ارائه داد و براى اين كار با اھمیتى خاص به 

والشريعه من االتصال را در   او كتاب فصل المقال فیما بین الحكمه. له توفیق بین حكمت وشريعت پرداخت…مسا

لیفات خود را به اين …ن حكمت وشريعت در اين نكته است كه او تاخصوصیت ابن رشد در جمع بی. اين رابطه نوشت

ّ تا) 69.(موضوع اختصاص داد ويل شرع را …كتاب فصل المقال او تالشى است كه ثابت كند تنھا فالسفه حق

ب و اشاعره و متكلمان در بیان اصول عقايد براى مردم به خطا رفته اند و عامل ايجاد نفاق وآشو, و معتزله) 70(دارند

  :او در فصل المقال تصريح مى كند) 71.(اضطراب فكرى در بین آن ھا شده اند

  )72.(مقام فیلسوف باالتر از مقام فقیه و متكلم است

, له مھم رابطه عقل و شرع در غرب جھان اسالم در فتواى شجاعانه ابن رشد…فصل الخطابِ منازعات بر سر مسا

فتوا به وجوب آن داد و قیاس , لسفى را واجب دانسته است يا خیراو در مورد اين كه شرع نظر ف. محقّق شد

چون ) 73.(فقھى را وسیله اى براى رسیدن به قیاس عقلى دانست و نظر كردن در كتب قدما را واجب دانست

لذا كسب فلسفه كفر ; فلسفه وسیله اى مشروع براى كسب حقیقت دين است كه داراى ظاھر و باطن است

ويل مبتنى بر حكمت …از تا, كم ديگر علوم مشروع نزد مسلمین است وبايد براى فھم دينح, نیست و حكم آن

ويل فقط …تا, ويل ھر نصى بزند…ويل قانون خاص خود را دارد و ھركس حق ندارد دست به تا…تا) 74.(كمك گرفت

ويل …لمشان حق تاكار دسته اى از فالسفه راسخ در علم است و فقھا به دلیل اختالف در آرا و محدود بودن ع

  )75.(ويل امرى برھانى است…ندارند چون تا

صدور اين فتوا از سوى فقیھى چون ابن رشد كه استاد مبرز در فقه مالكى و صاحب فتاوىِ ارزشمند در ساير زمینه 

ت باعث عكس العمل شديد منصور و ياران او كه در مبانى فكرى ابن تومر, ھا بود و نیز نقد مبانى كالمى موحدين

گرديد و خشم فقھاى مالكى را بر انگیخت و او را متھم به زندقه و منسوب به بنى اسرائیل , متعصب بودند

, او در جمع روئسا و اعیان مملكت در قرطبه دستور داد. و يعقوب بن يوسف را علیه او تحريك كردند) 76(دانستند

ُسانه, كم ترين مجازات. ابن رشد را لعن كنند دو سال بعد در سال , ابن رشد. در نزديكى قرطبه بود تبعید او به الی

  )77.(قمرى در آن جا در گذشت 594قمرى به مراكش فراخوانده شد و به سال  593

منصور در نامه اى به ھمه بالد به عموم مردم دستور داد كه از پرداختن به فلسفه خوددارى كنند وكتب آن را 

) ق 601د (ابن الذھبى , حكیم فیلسوف. ر ھمان محنت ابن رشد شدندشاگردان ابن رشد نیز دچا) 78.(بسوزانند

بسیارى از اصحاب ابن ) 79.(مخفى شد, از بزرگان بلنسیه بعد از اين كه ابن رشد مورد غضب منصور قرار گرفت

  . رشد نیز به اين سرنوشت دچار شدند

  عصر حیرت

اين مطلب باعث شد كه فیلسوفان آن . بود حیرت و سرگردانى در كسب معرفت از مشخصه ھاى حوزه فكرى غرب

متكلم و فقیه , فیلسوف, تعیین نسبت میان مردم و عقل و شرع را در دستور كار خود قرار دھند و جايگاه مردم, ديار
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  .را مشخص نموده و وظیفه ھر يك را در برابر حقايق دينى تعیین كنند

ل در دسته بندى مردم در رابطه با درك حقیقت دين آغاز سرانجام كارى را كه ابن باجه و سپس ابن طفی, ابن رشد

او مردم را به فالسفه يعنى صاحبان برھان و به متكلمان يعنى صاحبان . كرده بودند به سرانجام مطلوب رسانید

ديدگاه كالمى , و در كتاب مناھج االدله خود) 80(تقسیم كرد, جدل و عامه مردم كه داراى فطرت ناقص ھستند

او روش غزالى را به عنوان متكلمى كه عموم مردم را وارد مسائل فوق ) 81.(نیز به باد انتقاد گرفت اشعرى را

به شدت مورد انتقاد قرار داد و روش او را از نظر شرع وعقل محكوم و بر ائمه ) 82(طاقت عقل آن ھا كرده است

او را متھم به تذبذب میان , ابن طفیلمسلمین واجب دانست كه مردم را از كتب او نھى كنند و چون استاد خود 

  )83.(صوفیه و فالسفه كرد, معتزله, اشاعره

وى بسیارى از قدما از جمله ابن سینا و ابو نصر را به خاطر مماشات با متكلمان مورد انتقاد قرار داد و آن ھا را به 

ھمچنین )84.(قى دانستخطا كار و تغییر دھنده روش فیلسوفان حقی, دلیل دور شدن از انديشه محض فلسفى

در انجام چنین , غزالى را به دلیل اين كه مجبور به ھمراھى با اھل زمان و مكان خود بوده است; متكلمانى چون

در اين جا غزالى را در مرحله اى از زندگى ديده است كه شیخ الفقھاى دولت , ابن رشد) 85.(كارى معذور دانست

نتوانست در چھارچوب ديدگاه , اين فیلسوف منتقد. بوده است, ھاعباسى و سلجوقى و مجرى سیاست نظامیه 

به زندگى عقلى خود ادامه دھد و شیوه ھاى فقھا و متكلمان , ھاى كالمى غزالى كه ابن تومرت آن را رايج ساخت

كارا كه آش, اين ديدگاه ابن رشد, اشاعره و معتزله در حل بحران ھاى عقیدتى در مغرب و آندلس را كارآمد ندانست

زمینه ھاى ھجوم ھمه جانبه دستگاه سیاسى عقیدتى دولت موحدى , مخالف با مبانى عقیدتى ابن تومرت بود

  .علیه او را فراھم ساخت

  محنت ابن رشد

اين جنبه از . حضور كارآمد و گسترده ابن رشد در جامعه مغرب از او چھره فیلسوف سیاسى در تاريخ به جا گذارد

انتقادات . تلخیص و بازنويسى انتقادى كتاب جمھورى افالطون نمايان شده است, بن رشدشخصیت او در اثر مھم ا

او در چھارچوب بیان موازين شرعى اسالم و اعمال برخى نظريات ارسطو در مورد مسائل فلسفه سیاسى 

ت معرفى ابن رشد در اين كتاب فیلسوف مسلح به ابزار منطق و تجربه را اليق ترين فرد براى حكوم) 86.(است

ن فیلسوف …او حل بحران ھاى عقیدتى مغرب را در شا. كرده و مقام فیلسوف را از مقام فقیه باالتر شمرده است

مى داند و راه نجات را در اھمیت دادن به عقل محض و رواج فلسفه آزاد جداى از سلطه شرع دانسته و كالم را 

مبانى كالمى موحدين و انتقاد سیاسى از اوضاع جامعه  انتقاد او از) 87.(موجب شكوفايى و رشد جامعه مى داند

, در مورد علت توقیف انديشه ھاى ابن رشد. باعث محنت ابن رشد و ھجوم علیه انديشه او شد, دوره موحدين

داليلى كه مراكشى و ابن ابى اصیبعه آورده . مورخان مطالبى را ذكر كرده اند كه نیازمند نقد و بررسى است

به ھیچ وجه نمى ; وجه به مقامى كه ابن رشد نزد خلیفه موحدى داشت و نیز عالقه منصور به فلسفهبا ت) 88(,اند

جمع بین عالقه منصور به فلسفه و به ابن رشد و , برخى از محققان معاصر. تواند علت محنت ابن رشد تلقى شود

ُسانه را غیر ممكن مى دانند و اھمیتى براى ادله اب قائل , ن ابى اصیبعه و مراكشىطرد و تبعید او به الی

و علت محنت ابن رشد را انتقاد سیاسى او از وضعیت جامعه موحدين در كتاب الضرورى فى ) 89(,نیستند

ابى يحیى در ھنگام بیمارىِ ھفت ) 90.(والى قرطبه مى دانند, ابى يحیى, السیاسه و ھمكارى او با برادر منصور

نقشه ھاى , بھبودى منصور. قدرت را به او منتقل كنند, غرب را تحريك كرداعیان و بزرگان آندلس و م, ماھه منصور

تغییرات مداوم احوال امراى موحدى نسبت ; برخى از محققان تنھا) 91.(ابى يحیى را بر باد داد و باعث قتل او شد

  )92.(دانسته اند, به فلسفه را علت محنت ابن رشد

علت , ى موحدان و در صحنه برخورد با ھجوم مسیحیت رخ داداما در حقیقت حوادثى كه در عرصه قدرت داخل
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اين حوادث نشان مى دھد كه امرا و فقھاى موحدى در آن وضعیت جنگ و بحران دائم تحمل . واقعى محنت او بود

ويل ارائه كرد و مقام فیلسوف را از مقام …فقیه و متكلم با تا, ديدگاھى كه ابن رشد در مورد نسبت میان فیلسوف

بر اين مبنا بود كه در . را نداشتند) 93(,ويل را از فقھا و متكلمان سلب كرد…لم و فقیه باالتر دانست و حق تامتك

ناگھان موجى از مخالفت با فلسفه سراسر غرب اسالمى و مسیحى را فرا , میان اوج حمايت موحدين از فلسفه

  .گرفت

  تكفیر ابن رشد

نوك . مانان در جبھه فرھنگى نیز به جنگ با مسلمین برخاستنددول مسیحى عالوه بر ھجوم نظامى علیه مسل

  .پیكان خشم آنھا در غرب متوجه ابن رشد بود

, از جمله لول. تكفیر و حمالت تندى علیه او از سوى آن ھا آغاز شد, نیز ديدگاه ابن رشد, در بین متكلمان مسیحى

  )94.(الم او را اسالم فلسفى خواندكتاب اساسى خود به نام فن كبیر را علیه ابن رشد نوشت و اس

در حقیقت ابن رشد الگويى . مبتنى بر عقل وجود دارد, اين بود كه حقیقت مطلق, محور اساسى الگوى ابن رشد

, و در محافل علمى غرب رواج مى يافت, ارائه كرد كه اگر توسط امراى موحدى به طور كامل حمايت مى شد

الگويى كه متكلمان مسیحى به شدت از آن ; ب عقل محض مى كشاندمسیحیت را به مصاف اسالم در چھارچو

از موارد محكومیت ابن . نفوذ اين ديدگاه ابن رشد در بین متكلمان مسیحى غوغايى ايجاد كرد. فرار مى كردند

انسان مى ((و اين كه )) وحدت عقل ھمه انسان ھا((قول ابن رشدىھا به , میالدى در پاريس 1277رشدىھا در 

ژيلسون اين محكومیت ابن رشدىھا را مبناى حوادث بعدى مى داند كه در قرون وسطى واقع . بود, ))فھمد

  ) 95.(شد

كه در چھارچوب عقايد , نكته قابل توجه اين است كه حتى امراى موحدى ھم نتوانستند به مبانى فكرى ابن تومرت

یدتى كه در برابر ھجوم عقايد مسیحى قرار داشت و ناكار آمدى اين نظام عق; وفادار بمانند گويا, كالمى غزالى بود

از سامان بخشیدن به بحران فرھنگى بین عوام و خواص از متكلمان و فقھا و فالسفه در مورد قرآن و سنت ناتوان 

طرد فلسفه ابن رشد از . روى آورد, به مذھب داود ظاھرى كه در جزيره میورقه رايج بود, باعث شد منصور, شده بود

با اين كه مورد , راى موحدى نشان مى دھد كه الگوى مبتنى بر فلسفه محض كه ابن رشد ارائه دادسوى ام

منصور . تزلزلى در عقايد حاكم در ھر دو سو ايجاد كرد, يید متكلمان و علماى مسیحى و مسلمان واقع نشد اما…تا

ويل به …از گرايش مبتنى بر تاروند فعالیت ھاى فلسفى را متوقف ساخت و , موحدى بعد از محاكمه ابن رشد

  .مذھب ظاھرى روى آورد

  انقالب فرھنگى منصور موحدى

تزلزل اعتقاد منصور موحدى در مبانى , حداقل ثمره اى كه به بار آورد, حوادثى كه پیرامون انديشه ابن رشد رخ داد

او . موحدى تجديد نظر كرددر عقايد ) ق 595د (ابويوسف منصور موحدى , به دنبال اين جريان. فكرى موحدين بود

و ادعاى عصمت ابن تومرت را مردود ) 96(اعتقادات و فقه ظاھرى را جايگزين فقه مالكى و اعتقادات اشعرى ساخت

فقھا به او گفتند كه رواج فلسفه باعث كم رنگ شدن علم فقه و انقطاع آن شده است و نگرانى خود ) 97.(شمرد

او دستور داد ھمه كتاب ھاى فقه مالكى سوزانده , لذا. بیمناك ساختند, ن وضعیترا اعالم كردند و او را از عواقب اي

شود وتنھا مجموعه اى از میان صحاح و مسانید دھگانه از حديث رسول خدا وقرآن را فراھم ساخت وبه ساير بالد 

  :مراكشى مى نويسد. مغرب ارسال كرد

, بزرگ كتاب را نزد او مىآوردند چون به صورت انبوھى در آمد مالحظه كردم كه بارھاى, من در آن روزگار در فاس بودم
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  )98.(ھمه را سوزاندند

او به علم حديث اھمیت داد ومبالغ فراوانى در راه . ھدف او نابودى كامل مذھب مالك در سراسر مغرب بود

  . مورد حمايت خود قرار داد, گسترش آن خرج كرد و كسانى را كه به حديث پرداختند

از ديدگاه فقھى و كالمى ابن تومرت و جانشینان او تخلّف كرد و كالم ) ق 595د (منصور موحدى , صفبا اين و

. ويلى وعقلى شده اشعرى را كنار زد و انديشه ھاى ابن حزم در تمسك به ظواھر آيات قرآن را رايج ساخت…تا

در توصیف جزيره میورقه كه , ياقوت. انديشه ظاھرى در اين زمان گسترش فوق العاده اى در آندلس و مغرب پیدا كرد

  )99.(به بحث در مورد احاديث صفات ورواج مذھب داود در آن جا اشاره دارد, تحت سلطه موحدين قرار گرفت

  ابن عربى و منازعات فكرى

او زندگى سه خلیفه موحدى . ابن عربى متولد مرسیه در زمان حكومت ابويعقوب يوسف بن عبدالموئمن به دنیا آمد

, حجاز و بغداد كرد, با توجه به مسافرتى كه محى الدين به ھنگام بحران جنگ ھاى صلیبى به شامات. درك كردرا 

او از بغداد نامه اى براى سالجقه روم نوشت و آنان را به نبرد با صلیبى . نسبت به مسائل جھان اسالم نگران بود

از صوفى مرسیه . ه سازمانى پويا در اين زمینه استشاخصه چھره او نوآورى در تصوف و ارائ) 100.(ھا تشويق كرد

آثار او پر از اصطالحات فلسفى از فالسفه يونان و عبارات , اما) 101.(به عنوان بنیانگذار عرفان نظرى نام برده اند

او از اين حیث ) 102.(اين نشان مى دھد كه اتصال فكرى با اين فالسفه داشته است. متكلمان اشعرى است

ُل است. ى مركب از معارف كالمى استمجموعه ا ث ُ از او به عنوان واضع . از وجوه اھمیت او در مطالعات مربوط به م

  )103.(اصطالح اعیان ثابته نیز ياد كرده اند

وى واليت و امامت را بر اين مبنا توجیه كرده است و خلفاى , به علت حاكمیت انديشه اشعرى بر افكار ابن عربى

او در اين مورد از سنت جارى ) 105.(و از شیعه به عنوان رافضى ياد كرده است) 104(ا شمردهاولی… راشدين را جز

  .پیروى كرده است, رافضى مى نامیدند, شیعیان را از روى طعن, در زمان خودش كه محافل سنى

 599 و 598در سفرھايى كه به سال . اثر بزرگ او پیوند معارف شرق و غرب جھان اسالم است, فتوحات مكیه

كتاب فتوحات را بعد از مالحظه اوضاع آشفته جھان اسالم در شرق و غرب نوشت و در , قمرى به مشرق داشت

ّى شدن . اين شرايط زبان رمزى را در كتاب خود به كار گرفت اين مرحله يكى از مراحل اساسى و مھم از مراحل سر

در انتقادى كه از . فلسفى دقت تام داشته استگويا او در مطالب غامض . فلسفه است كه از قبل آغاز شده بود

كالم را علم اعمال فكر در , در بیان مراتب علم) 106.(دقت او در مسائل فلسفه شرق روشن مى شود, غزالى دارد

او در دسته بندى عقايد زمان . قضاياى دينى و علمى كم فايده و در تعیین اعتبار و ارزش عقايد بى فايده مى داند

و عقیده علماى كالم ) عقايد عامه(عقیده مبتنى بر تعالیم كتاب و سنت صحیح : دسته عقايد با عنوانخود از سه 

  )107.(ياد كرده است, و عقیده خاصه كه متكى بر تفكر محض عقلى است

  

در اين ) 109.(ياد شده است, به عنوان معرفت نمادين بین فلسفه و عرفان) 108(از مالقات ابن عربى با ابن رشد

  )110. (القات آن ھا توانايى يكديگر را در دريافت عرفان و مسائل فلسفى مورد بررسى قرار دادندم

موحدين در اواخر عھد خود در . له ظھور عیسى و مھدى از مسائل رايج در غرب اسالمى و مسیحى بود…مسا

. دويت عقايد متفاوتى ارائه كردندبیان عقايد ابن تومرت و به ويژه ادعاى مھدويت او دچار تناقض شدند و در مورد مھ

دستور داد نام مھدى را از سكه و رسوم موحدون حذف كنند و اعالم كرد ) ق 620د (مون خلیفه موحدى …ما

گويا موضع دولت موحدى در برترى دادن عیسى بر مھدى در زمانى است ) 111.(كسى جز عیسى نیست, مھدى

از جمله مسائل مطرح كالمى كه ابن . حى قرار داشته اندكه موحدين در موقعیت ضعیفى نسبت به دول مسی

به اعتقاد ابن عربى . بود) ع(له ظھور مھدى و ارتباط آن با ظھور عیسى…مسا, عربى به طور مبسوط به آن پرداخت
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  )112. (اما بر عیسى برترى دارد, ھر چند مھدى به ھنگام ظھور نیازمند عیسى است

اما اعتقادى به امامت خاصه ائمه شیعه نداشت و , اقب اثنى عشريه را نوشتابن عربى باوجود اين كه كتاب من

ّى مى داد با اين حال نظريات گوناگونى در اطراف تشیع و يا تسنن ابن عربى . واليت را بر خلفاى راشدين ھم تسر

تعبیرى از او  در. تبیین خاصى از شخصیت مھدى ارائه داده است, ابن عربى, به ھر صورت) 113. (ارائه شده است

  .و خاتم اولیا است) ص(مھدى از نسل حضرت محمد

  نتیجه گیرى

حیات مجددى را آغاز كرد و , فلسفه, به جاى مرابطین در آندلس, و جايگزين شدن آن ھا, با روى كار آمدن موحدين

  .علوم عقلى درخششى موقت در مغرب و آندلس به دست آورد

َه  سیر تدريجى و, طرح انديشه آزاد فلسفى ر َ َس به ھمراه ) ق  594م (تا ابن رشد ) ق 318د (پر تالطمى را از ابن م

او . در اواخر دوره امويان انديشه فلسفى را در غالب فلسفه نوافالطونى وارد آندلس كرد, ابتدا ابن مسره. داشت

ه سمت انديشه ھاى ب, در دوره مرابطین ابن باجه اولین گام اساسى را. اولین گام به سوى عقلگرايى را برداشت

گام دوم را ابن طفیل برداشت و بر استقالل . كید كرد…محض فلسفى برداشت و بر اھمیت عقل قبل از شرع تا

گام نھايى را برداشت و عقل را به عنوان يگانه , سرانجام ابن رشد. اصرار ورزيد, عقل انسان در داستان زنده بیدار

د و انديشه آزاد فلسفى را به عنوان تنھا راه درست كسب معرفت انديشه صحیح در ھر زمینه معرفى كر… منشا

  .دانست

به علت نفوذ سیاسى فقھا در دولت مرابطین و دولت , متكلمان و فالسفه, در اين دو قرن مبارزه میان فقھا

, وحدينفتاوى تكفیر آن ھا متوجه فالسفه بود و با وجود اين در عھد م. پیروزى ظاھرى از آنِ فقھا بود, موحدين

اين انديشه در آثار ابن رشد به . فلسفه بزرگ ترين دستاورد خود يعنى اثبات انديشه آزاد فلسفى را به دست آورد

  .طور بسیار گسترده مطرح شد

اين دست آورد عظیم براى جھان اسالم ھیچ سودى در بر , به دلیل موقعیت سیاسى و وضعیت فرھنگ عامه, اما

زيرا دو قرن چالش بین فلسفه و كالم و فقه در بسترى از نزاع دائم میان ) 114.(شد نداشت و سود آن عايد اروپا

ابن طفیل شريعت را علت . جريان انديشه فلسفى در مغرب و آندلس را متوقف ساخت, جناح ھاى شیعى و سنى

  :وى در مورد سرنوشت فلسفه در آندلس گفت. توقف فلسفه در آندلس دانست

فلسفه وارد آندلس , پژوھش در آن ممنوع است, لت حنیفى و شريعت محمدىبه علت آن كه به حكم م

  )115.(نشد

منظور ابن طفیل از ملت حنیفى و شريعت محمدى ھمان مذھب تسنن است كه در طول اين دو قرن متكلمان 

بحث ھاى ترس از رواج تشیع ھمواره از عوامل ممنوعیت . دولتى به دفاع جانانه از آن در برابر تشیع پرداختند

  .فلسفى در مغرب و آندلس بوده است

زمینه اين مطلب وجود دارد كه پیدايش چیزى به , در بیان ابن طفیل در مورد علت شكست جريان فلسفه در آندلس

شريعت محمدى مانع از پذيرش و رواج عام فلسفه , چون در يك نمونه تاريخى. میسر نیست, نام فلسفه اسالمى

نگرشى وسیع علت عدم رواج فلسفه در غرب اسالمى به ويژه در آندلس را مى توان  در, لیكن, در آندلس شد

  :ناشى از چھار مطلب دانست

مباينت اصول فلسفه با مبانى كالمى مذاھب سنى در غرب و استفاده مذاھب شیعى براى اثبات انديشه ھاى . 1

  ;خود از مبانى فلسفى

  ;اسالمى بر اثر رواج انديشه فلسفى در آندلس نسبت به مبانى, كاھش تعصب مسلمانان آندلس. 2

  ;گرايش تعصبآمیز به سنت سلف و حديث در غرب به دنبال پیروزى مرابطین در آن جا. 3
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چون در اين . تصمیم واقع گرايانه امراى مسلمان در وضعیت بحرانى كه در مقابله با مسیحیت وجود داشت. 4

یش تر به كار مىآمد تا مباحث فلسفى كه نوعى تساھل و تسامح شرايط تمسك به ظواھر ايمانى قرآن و حديث ب

  .در برابر انديشه مخالف را فراھم مى كرد
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  .پژوھشگر و دانش آموخته حوزه علمیه قم. 1:پى نوشت ھا

  .63و  62ص , 61ص , كتاب اخبار المھدى, ابى بكر الصنھاجى بیزق. 2

  .69ص , ھمان. 3

  .8شماره , فصلنامه تاريخ اسالم, قم, ))ى فلسفى ـ كالمى در دوره مرابطینتحول انديشه ھا((, محمدرضا پاك. 4

  .74و  73ص , ھمان, ابى بكر صنھاجى. 5

  .79و  78و  77و  76و  75ص ,ھمان. 6

  .78ص , ھمان. 7

  .45و  46و  35ص , ھمان. 8

  .84ص ,ھمان. 9

  .83ص , ھمان. 10

  .99و  98ص ,ھمان. 11

  .154ص , محقق سھیل زكار, شیهالحلل المو, موئلف مجھول. 12

  .241ص , المعجب, عبدالواحد المراكشى. 13

  .183ص , ھمان, الحلل الموشیه. 14

  .105ص , ھمان. 15

  .127ص , ھمان, عبدالواحد مراكشى. 16

  .105ص , الحلل الموشیه. 17

  .125ص , 1ج , موسوعه المستشرقین, نجیب العقیقى. 18

  .211و  195و 191ص , وسطى فلسفه در قرون, كريم مجتھدى. 19

فلسفه متكى بر عقل محض و خالى از سلطه شرع و اعتقادات است كه بخشى از تالشھاى ابن , فلسفه آزاد. 20

ابن باجه بر اھمیت عقل بیش از شرع . باجه و ابن طفیل و به ويژه ابن رشد براى معرفى اين فلسفه بوده است

ّى بن يقظان را , ابن طفیل. كید كرد…تا ھمان عقل زنده بیدار مجرد از شرع دانست و ابن رشد عقل را حاكم بر ح

  . شرع دانست

  .131ص , 1ج , ھمان, نجیب العقیقى. 21

  .123ص , ھمان. 22

  .114ص , ھمان. 23

  .114ص , ھمان. 24

  .114ص , ھمان. 25

  .839ص , 2ج , تاريخ عرب, حتى. فیلیپ ك. 26

  .211ص , ھمان, كريم مجتھدى. 27

  .20ص , 2ج , المغرب فى حلى المغرب, ى ابن سعید مغربىعل. 28

  .123ص , 1ج , ھمان, نجیب العقیقى. 29

  .2ص , فلسفه علم كالم, ھرى استرين ولفسن. 30

  .48ص , ھمان. 31

  .147ص , 12ج , و النھايه   البدايه, اسماعیل ابن كثیر دمشقى. 32

  .237ص , 5ج , العبر, عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون. 33

  .467ص , 6ج , ھمان. 34
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  .467ص , ھمان. 35

  .147ص , 12ج , ھمان, اسماعیل ابن كثیر دمشقى. 36

  .131ص , ھمان, عبدالواحد مراكشى. 37

  .240ص , 5ج , ھمان, عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون. 38

  .132ص , ھمان. 39

  .110ص , الحلل الموشیه. 40

  .133ص , ھمان, عبد الواحد مراكشى. 41

  .132ص , ھمان. 42

  .137ص , ھمان. 43

  .58ص , 4ج , العبر فى خبر من غبر, محمد بن احمد ذھبى. 44

  .110ص , الحلل الموشیه. 45

  .142ص , ھمان, عبدالواحد مراكشى. 46

  .110ص , الحلل الموشیه. 47

  .142ص , ھمان, عبدالواحد مراكشى. 48

  .458ص , دونابن خل  مقدمه, عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون. 49

  . 486ص , االسالمیه فى المغرب و االذندلس عصر المرابطین و الموحدين  الحضاره, حسن على حسن. 50

  . 486ص , ھمان. 51

  .477ص , 3ج , ابن خلكان, احمد بن محمد 245;و  42ص , ھمان, عبدالواحد مراكشى. 52

  .168ص , ھمان, عبدالواحد مراكشى. 53

  .167ص , ھمان. 54

  .169ص , انھم. 55

  .39ص , زنده بیدار, ابوبكر ابن طفیل. 56

  .23ص , فصل المقال, محمد ابن رشد. 57

  . 23ص , زنده بیدار, ابوبكر ابن طفیل. 58

  .69ص , 2جلد , ھمان, على ابن سعید مغربى. 59

  .464و  73ص , ابن رشد, ارنست, رفان 86;ص , ابن رشد, دومنیك اورى. 60

  .اريخ و ادب النوازلالت, محمد المنصور. 61

  . 187ص , الضرورى فى السیاسه, محمد ابن رشد. 62

  .196و  187و  188ص , ھمان. 63

   195و  194ص , ھمان. 64

  .172ص , ھمان, عبدالواحد مراكشى. 65

  .129و  134ص , العربیه  المثقفون فى الحضاره, محمد جابر عابدى. 66

  .172ص , ھمان, عبدالواحد مراكشى. 67

  .639ص , تاريخ فلسفه در جھان اسالم, حنا الفاخورى. 68

  .15ص , ھمان, محمد ابن رشد. 69

  .15ص , مقدمه فصل المقال , ابن رشد. 70

  .24ص , ھمان. 71
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  .28و  27ص , ھمان, ابن رشد. 72

  .17ص , ھمان. 73

  .24ص , ھمان. 74

  .18ص , ھمان. 75

  .20ص , 2ج , البیان المغرب, ابن عذارى مراكشى. 76

  .218ص , ھمان, عبدالواحد مراكشى. 77

  .219ص , ھمان. 78

  .260ص , المغرب فى حلى المغرب, على ابن سعید مغربى. 79

  .18ص , فصل المقال, محمد ابن رشد. 80

  .103و  102و  101ص , فى عقائد الملّه  الكشف عن مناھج االئدلّه, محمد ابن رشد. 81

  .17ص , ھمان, فصل المقال, محمد ابن رشد. 82

  .24ص , ھمان. 83

  .114و  113ص , تھافت التھافت, محمد ابن رشد. 84

  .100ص , ھمان. 85

  .26و  25ص , ھمان. 86

  .60ص , ھمان. 87

: مراكشى دو سبب خفى و جلى را علت محنت ابن رشد مى داند. 218ص , ھمان, عبدالواحد مراكشى. 88

ن منصور به عنوان خلیفه …م رعايت حريم پادشاھى و شاسبب خفى كه مھم ترين علت بوده است عبارت از عد

. ن و مكان خود بى تكلف با منصور صحبت مى كرده است…مسلمین بوده است كه ابن رشد بدون توجه به شا

آن ھا نزد منصور گفته اند كه در يكى از نوشته ھاى او . سعايت بزرگان قرطبه از او نزد منصور بوده است, علت ديگر

  ... .زھره يكى از خدايان است; ...))  حد االذلھه…ا  نّ الزھره…و قد ظھر ا((آورده است كه … قدمابه نقل از 

  . 509, ھمان, حسن على حسن. 89

  .26و  25ص , مقدمه الضرورى فى السیاسه, محمد جابر عابدى. 90

  .60ص , ھمان. 91

  .509ص , ھمان, حسن على حسن. 92

  .15ص , قالمقدمه فصل الم, محمد ابن رشد. 93

  .29ص , ھمان, ژيلسون, اتین 135;ص , 1ج , ھمان, نجیب العقیقى. 94

  .57ص , عقل و وحى در قرون وسطى, اتین ژيلسون. 95

  .207ص , ھمان, عبدالواحد مراكشى. 96

  .207ص , ھمان. 97

  .207ص , ھمان. 98

  .247ص , 5ج , معجم البلدان, ياقوت الحموى. 99

  .373ص , 2ج , فتوحات مكیه, محى الدين ابن عربى. 100

  .136ص , محى الدين عربى, محسن جھانگیرى. 101

  .138ص , ھمان. 102

  .270ص , ھمان. 103

  .312ص , ھمان. 104
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  .403ص , ھمان. 105

  .32و  31ص , مقدمه, 1ج , ھمان, محى الدين ابن عربى. 106

  .32ص , ھمان. 107

  .129ص , ھمان. 108

ترجمه مرتضى , ))رابطه ابن رشد و ابن عربى و لزوم بازنگرى و اصالح تاريخ انديشه((, نزاويكتور پالِجا دبوستی. 109

  .99ص , خالصه مقاالت ھمايش بین المللى قرطبه و اصفھان, كارآموز

, ترجمه حسین بارامچى, ))از قرطبه به سوى اصفھان مالقات ابن عربى با ابن رشد((, محمد ارل كلیچ. 110

  .101ص , ش بین المللى قرطبه و اصفھانخالصه مقاالت ھماي

  .163ص , الحلل الموشیه. 111

  .312ص , ھمان, محسن جھانگیرى. 112

  .419تا ص  361از ص , ھمان. 113

  .161ص , فلسفه العصور الوسطى, عبدالرحمن بدوى. 114

  .23ص , زنده بیدار, ابوبكر ابن طفیل. 115



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

18 
 

موئسسه , تھران(, چاپ اول, ترجمه عبدالحمید آيتى, اريخ ابن خلدونت, عبدالرحمان بن محمد, ـ ابن خلدون:منابع

  ).ش 1370, , تحقیقات علمى و فرھنگى

  ).'ه1408, التراث العربى… داراحیا, بیروت(, مقدمه ابن خلدون, ـ 

  مركز الدراسات الوحده, بیروت(, چاپ اول, ترجمه احمد شعالن, الضرورى فى السیاسه, محمد, ـ ابن رشد

  ).بیهللعر

  ).م 1993, دارالفكر البناتى(, چاپ اول, ـ ـتھافت التھافت

  ).م 1991, دارالمشرق(, چاپ ششم, ـ ــفصل المقال فى الحكم بین الشريعه و العقل من االتصال

, تحقیق مصطفى عبدالجواد, )الكشف عن مناھج االدله فى عقائد المله - 2فصل المقال  -1(ـ ـــ فلسفه ابن رشد 

  ).م 1968, مكتبه المحوديه, قاھره(, چاپ دوم

 1417, دارالكتب العلمیه, بیروت(چاپ اول ,جلد 2, المغرب فى حلى المغرب, على بن موسى, ـ ابن سعید مغربى

  .2جلد , )'ه

  ).ش1351, بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تھران(, چاپ اول, بديع الزمان فروزان فر, ترجمه, زنده بیدار, ـ ابن طفیل

 1983, دارالثقافه, بیروت(, چاپ سوم, جلد 5, البیان المغرب فى االخبار االندلس و المغرب, ى مراكشىـ ابن عذار

  ).م

المصريه العامه   الھیئه, قاھره(, چاپ دوم, جلد 15, تحقیق عثمان يحیى, فتوحات مكیه, محى الدين, ـ ابن عربى

  ).1985, الكتاب

  ) .م1417, التراث العربى… دار احیا(, جلد 7, لنھايه و ا  البدايه, اسماعیل, ـ ابن كثیر الدمشقى

  ).ش1368, انتشارات الھدى, تھران(, چاپ اول, ترجمه احمد آرام, فلسفه علم كالم, ھرى, ـ استرين ولفسن

دو مكتب فلسفه اسالمى در (, خالصه مقاالت ھمايش بین المللى قرطبه و اصفھان, ـ انجمن مفاخر فرھنگى

  ).ش1381ارديبھشت , تھران(,لچاپ او) شرق و غرب

, دارالتونسیه للنشر, توس(,چاپ ششم, جلد 3, ترجمه محمد مزالى, تاريخ افريقاى شمالى, ـ اندرى جولیان

  .2جلد ) م1985

  ).ش1375, نشر مركز, تھران(چاپ اول , ترجمه فريدون فاطمى, ابن رشد, دومینك, ـ اوروى

  ).م1969, دارالنھضه, مصر(, چاپ دوم, فلسفه العصور الوسطى, عبدالرحمن, ـ بدوى

  ). Lebrairie. Orientaliste,م1980, پاريس(, تحقیق بروفنسال, اخبار المھدى, ابى بكر صنھاجى, ـ البیزق

  ).م1995, العربیه  مركز الدرسات الوحده, بیروت(, چاپ اول, العربیه  المثقفون فى الحضاره, محمد عابد, ـ جابرى

  ).ش1367, انتشارات دانشگاه تھران, تھران(, چاپ سوم, ى الدين عربىمح, محسن, ـ جھانگیرى

  ).ش1344, كتابچى, تبريز(, جلد 2, چاپ اول, ترجمه ابوالقاسم پاينده, تاريخ عرب, ك. فیلیب, ـ حتى

  ).م 1955, دارصادر, بیروت(چاپ دوم , جلد 7, معجم البلدان, ياقوت شھاب الدين, ـ حموى

  ).م1963, كويت(, چاپ اول, تحقیق صالح الدين منجد, جلد 7, العبر فى خبر من غبر ,محمدبن احمد, ـ ذھبى

, انتشارات گروس, تھران(, چاپ اول, عقل و وحى در قرون وسطى ترجمه شھرام پازوكى, اتین, ـ ژيلسون

  ).ش1378

  ).مصر(, چاپ اول, جلد 3, موسوعه المستشرقین, نجیب, ـ العقیقى

, چاپ اول, يك جلد, االسالمیه فى المغرب و االندلس عصر المرابطین و الموحدين  هالحضار, حسن, ـ على حسن

  ).م1980, خانجى, مصر(

, سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى, تھران(, چاپ سوم, تاريخ فلسفه در جھان اسالم, حنا, ـ الفاخورى

  ).ش1367
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  ).ش 1376, انتشارات امیركبیر, تھران(, چاپ اول, فلسفه در قرون وسطى, كريم, ـ مجتھدى

  ).م1995, ...منشورات كلیه اآلداب و العلوم, رباط(, چاپ اول, التاريخ و ادب النوازل, ـ محمدالمنصور

  ).'ه 1419, دارالكتب العلمیه, بیروت(, چاپ اول, المعجب فى تلخیص اخبار المغرب, عبدالواحد, ـ مراكشى

  ).' ه 1399, دارالحدثیه, …دارالبیضا(, ولچاپ ا, الحلل الموشیه, ـ موئلف مجھول

 

 


